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วัยใส มศว ออกค่ าย "ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน" ปลุกจิตวิญญาณ "ครู "
โบราณว่ าไว้ ... “ศิลปิ น อย่ าดหมิ
ู ่ นศิลปะ กองขยะดดีู ๆยังมีศิลป์”
เพราะศิลปะเป็ นเรื่ องของความงาม ที่เกิดจากจินตนาการและการสร้ างสรรค์ ที่สําคัญ
“ศิลปะ” เป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของคนเรา ทังเพื
้ ่อความผ่อนคลาย เพื่อการ
พัฒนาจิตใจ เพื่อการพัฒนาสังคมและถึงขันนํ
้ าศิลปะมาใช้ ในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ
แต่ สาํ หรั บน้ องๆ ชัน้ ปี ที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ หรื อ มศว มองว่ าศิลปะสร้ างประโยชน์ ได้ มากกว่ านัน้ พวกเขาจึงรวมตัวกันจัด
“ค่ ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน” ตามโครงการส่ งเสริมจิตตปั ญญาศึกษา
ด้ วยการอาสาเป็ น “ครูสอนศิลปะ” ที่โรงเรี ยนวัดพุทธิสาร และโรงเรี ยนบ้ านภักดีแผ่นดิน
ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ ว ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่ขาดแคลนครู เมื่อต้ นเดือน มี.ค.ที่
ผ่านมา
สดๆร้ อนๆกับความประทับใจและสิง่ ที่ได้ รับจากการออกค่ายศิลป์อาสาฯ “นิสติ า” เลย
ขอยกพื ้นที่นี ้ให้ น้องๆได้ มาขยายถึงความรู้สกึ กับโครงการดีๆที่ได้ ทํา
เริ่ มจาก เหมียว...สุรีรัตน์ มัน่ ดี บอกด้ วยใบหน้ าที่ยงั เปื อ้ นยิ ้มว่า “พวกเราเรี ยนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่เมื่อเรี ยนจบแล้ วต้ องออกไปเป็ นครูสอน
ศิลปะ ดังนัน้ การที่พวกเราเรี ยนครู การทํากิจกรรมนอกชันเรี
้ ยนและได้ มีโอกาสเข้ าสูช่ มุ ชน ถือ
เป็ นโอกาสที่ดีอย่างมาก ทําให้ เราเห็นปั ญหาของระบบการศึกษาและทําอย่างไรที่เราจะปรับ
ความรู้ที่เรามีนําไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั เด็กๆ โดยเฉพาะน้ องๆ ในต่างจังหวัดที่เขาขาด
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แคลนเป็ นเรื่ องที่ท้าทายความสามารถ และสุดท้ ายความรู้ที่เรามอบให้ กบั น้ องๆ ทําให้ เรารู้วา่ มัน
มีความหมายกับพวกเขาอย่างยิ่ง รู้สกึ ภูมิใจกับสิง่ ที่ได้ ทํา”
ตามติดมาด้ วย หนูนา...ชุดาพร เลขะสมาน บอกว่า “ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ทํา
ให้ เรารู้วา่ จะทําอย่างไรในการใช้ ความรู้ด้านศิลปะออกไปสร้ างสรรค์และทําให้ สงั คม ชุมชนดีขึ ้น
ศิลปะอาจจะเป็ นวิชาที่หลายคนไม่สนใจ ไม่ร้ ูวา่ มันจะมีคณ
ุ ค่ากับชีวติ อย่างไร อยากบอกว่าทุก
วิชามีสว่ นสําคัญและเอื ้อประโยชน์ถึงกันทังหมด
้
อย่างวิชาศิลปะนันช่
้ วยกล่อมเกลาให้ คนเรามี
จิตใจสงบ นุ่มนวลและเยือกเย็นได้ ศิลปะทําให้ เรามองเห็นความดี ความงามและความจริ ง โดย
ผ่านการสร้ างสรรค์ผลงาน ดีใจที่ได้ ออกไปทําประโยชน์ให้ กบั สังคม โดยเฉพาะกับเด็กๆในพื ้นที่
ที่ด้อยโอกาสกว่าเด็กในกรุงเทพฯ”
ทิพย์...ฑิตมิ า ผิวแดง บอกด้ วยนํ ้าเสียงภาคภูมิใจว่า “ตัวทิพย์เองก็เป็ นเด็กมาจาก
ต่างจังหวัด เรามองเห็นความเหลื่อมลํ ้าของการศึกษา อย่างโรงเรี ยน 2 โรงที่คา่ ยศิลป์อาสา
พัฒนาชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ เข้ าไปจัดค่าย จากวันที่เราได้ ไปสํารวจพื ้นที่ทําให้ ร้ ูวา่
ครูและนักเรี ยนต้ องการอะไร และเขาขาดอะไร นอกจากอุปกรณ์ในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ
แล้ ว ความรู้และทักษะของครูที่สอนศิลปะในโรงเรี ยนก็ยงั ขาด พวกเราและอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการต้ องไปช่วยกันอบรมให้ ความรู้กบั ครูในโรงเรี ยน ดีใจที่ได้ ทําสิง่ ดีๆให้ กบั สังคม”
แบงก์...กิตติศกั ดิ์ คนแรงดี สานต่อแบบไม่ให้ ขาดตอนว่า “เห็นน้ องๆ และคุณครูที่ตงใจ
ั้
กับสิง่ ที่พวกเรามอบให้ ทําให้ พวกเราหายเหนื่อยเป็ นปลิดทิ ้ง การที่เราคิดว่าเราทําอะไรเพื่อผู้อื่น
แล้ วเราเหนื่อยหรื อลําบาก มันไม่มีเหลืออยูเ่ ลย เมื่อได้ เข้ าร่วมโครงการในครัง้ นี ้ ที่สําคัญผมมอง
ว่าเป็ นการปลุกจิตวิญญาณความเป็ นครูให้ เกิดขึ ้นกับพวกเรา ซึง่ เป็ นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ ใน
ห้ องเรี ยน การออกไปทําค่ายศิลป์อาสาฯในครัง้ นี ้นอกจากจะต้ องมีความรู้ในศาสตร์ ที่เราเรี ยน
แล้ ว สิง่ สําคัญคือจิตวิญญาณความเป็ นครู ที่เกิดขึ ้นกับผมโดยไม่ร้ ูเนื ้อรู้ตวั ”
ปิ ดท้ ายด้ วย กอล์ฟ...กัญญาวีร์ เทียนขุน บอกว่า “การที่เราเป็ นนิสติ และมีโอกาส
ออกไปพบเห็นปั ญหาทางการศึกษา
และมีโอกาสได้ เข้ าไปช่วยเหลือ
โดยใช้ ความรู้
ความสามารถของเราที่ได้ เรี ยนมาเป็ นเรื่ องที่ดีอย่างยิ่ง การออกไปถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การสอนศิลปะให้ แก่ครูในจังหวัดสระแก้ ว มีความหมายกับพวกเราทุกคน ครูในโรงเรี ยน
กระตือรื อร้ นที่อยากจะเรี ยนรู้ เพราะครูในโรงเรี ยนไม่ได้ จบการศึกษาด้ านการศิลปะ การอบรม
ในเวลาสันๆ
้
จึงมีความหมายกับพวกเขามาก นอกจากสิง่ ที่เราได้ มอบให้ แก่ครูและน้ องๆใน
โรงเรี ยนแล้ ว สิง่ ที่เราได้ รับก็คือ ความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆในชีวติ ”
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“นิสติ า” มองเห็นแววตาที่เปี่ ยมไปด้ วยความมุง่ มัน่ และความสุขที่สื่อสารผ่านใบหน้ าที่
เปื อ้ นไปด้ วยรอยยิ ้มของน้ องๆ ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนแล้ ว
เชื่อว่าอีกไม่นานเราคงมีครูศิลปะ ที่ไม่ใช่เก่งแค่ “ศาสตร์ ” ในการสอนวิชาการ แต่ยงั
เต็มไปด้ วยจิตวิญญาณและศิลปะความเป็ นครูแบบเต็มร้ อย ออกมาสอนเด็ก!!!
นิสติ า
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